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Nieuws van de gemeente Amersfoort

Woensdag 9 januari 2019
Minder afval
Het jaar beginnen met minder
afval en aardgasvrij bouwen.
Daarover kunt u meer lezen op
de pagina Samen Duurzaam.
Lees verder > pagina 2.
De Raad
De gemeenteraad komt regelmatig
bijeen. Informatie hierover vindt u
op de pagina De Raad.
Lees verder > pagina 3.
Bekendmakingen
Vergunningen en andere ofﬁciële
publicaties van de gemeente Amersfoort.
Lees verder > pagina 4.

Activeer uw eigen account vóór 11 januari 2019

Gemeentelijke belastingaanslag digitaal via MijnOverheid.nl
Binnenkort verstuurt de gemeente Amersfoort het aanslagbiljet voor de
gemeentelijke hefﬁngen en de WOZ-waardering. Heeft u uw account bij
MijnOverheid.nl geactiveerd en heeft u de gemeente Amersfoort aangevinkt?
Dan komt ook uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal in uw
berichtenbox. U krijgt daarvan bericht in uw privé e-mailbox. Werkt u nog
niet met MijnOverheid? Activeer uw account dan alsnog vóór 11 januari
2019. Houd uw DigiD bij de hand en ga naar www.mijnoverheid.nl.

u de aanslag digitaal. Ook de WOZtaxatie van uw woning kunt u dan
via deze website inzien. Als u uw
e-mailadres achterlaat, krijgt u
bovendien automatisch een e-mail
wanneer er berichten voor u klaar
staan.

Activeer vóór 11 januari 2019
Wilt u uw aanslag voor de gemeentelijke hefﬁngen voortaan digitaal
ontvangen? Dat kan als u uw
berichtenbox van mijnoverheid.nl
activeert vóór 11 januari 2019.
Belangrijk is dat Amersfoort is aangevinkt bij ‘gemeenten’. Dan ontvangt

App berichtenbox
En wist u dat u ook de handige app
Berichtenbox kunt downloaden?
Met deze app kunt u op uw smartphone post lezen en een melding
ontvangen bij nieuwe post. Zo mist
u nooit berichten van de overheid.

Steeds meer overheidsinstanties gebruiken MijnOverheid. De Belastingdienst bijvoorbeeld, maar ook
waterschappen, de Sociale Verzekeringsbank, het Kadaster en gemeenten. Stapsgewijs komen steeds
meer diensten en producten hier
digitaal beschikbaar.

Snuffelmarkten in 2019
De Amersfoortse snuffelmarkt is een
begrip. Dus ook in het nieuwe jaar kan er
weer maandelijks gesnuffeld worden tussen
tweedehands spullen. De eerstvolgende is
op zaterdag 2 februari. Deze staat, zoals
gebruikelijk, op het Lieve Vrouwekerkhof.
De markt wordt gehouden op zaterdag van
8.30 tot 15.30 uur. Iedereen kan een verkoopplek
huren op deze markt. De vergunning
daarvoor haalt u bij het marktkantoor. U
kunt een kraam, of alleen een grondplaats
huren. De prijzen zijn per 1 januari licht
verhoogd. Alles wat u over de snuffelmarkt
moet weten staat op
www.amersfoort.nl/snuffelmarkt.

Gemeente verwijdert 657 bomen voor veiligheid
De gemeente verwijdert deze winter 657 bomen uit veiligheidsoverwegingen. De bomen staan verspreid over de stad. De aanvraag voor
de kapvergunning hiervoor staat in de bekendmakingen in deze
krant.

bomen vervangen kunnen worden, waarbij niet alle bomen één op
één herplant worden. Voorwaarde is dat de nieuw te planten boom
zich op die plek goed moet kunnen ontwikkelen, zowel ondergronds
als bovengronds.

Het gaat om bomen die een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving. In 2018 zijn 34.316 bomen geïnspecteerd. Uit de inspectie kwam
naar voren dat de kap van 657 bomen nodig is. Dat is 1,9% van het
aantal gecontroleerde bomen. De kap is nodig om verschillende
redenen. De bomen zijn al dood, hebben een slechte conditie of een
slechte stam of stamvoet en kroon. Onder de aangevraagde
kapvergunning vallen ook 279 essen die onveilig zijn als gevolg van
zware aantasting door de essentaksterfte.
Bij 92 van deze 657 bomen is de doorsnee van de stam minder dan 10
centimeter. Deze worden wel gekapt maar hiervoor hoeft de gemeente
geen kapvergunning aan te vragen. De gemeente onderzoekt welke

Kapvergunning
De aanvraag voor de kapvergunning staat deze week bij de ofﬁciële
publicaties (Bekendmakingen) verderop in deze Stadsberichten. Zo’n
vergunning heet ofﬁcieel een omgevingsvergunning. Zodra de
gemeente deze omgevingsvergunning verleent, wordt dit besluit ook
gepubliceerd in de Stadsberichten. Daarna is het mogelijk om binnen
zes weken bezwaar te maken. Informatie hierover staat bij de publicaties.
Wit u weten waar de bomen staan? Kijk dan op de website
www.amersfoort-in-beeld.nl/#33.

Vragen aan de gemeente?
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Snuffelmarkten zijn er dit jaar op 2 februari,
2 maart, 6 april, 20 april, 4 mei, 18 mei,
25 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni, 6 juli, 20 juli,
3 augustus, 17 augustus, 24 augustus,
7 september, 21 september, 5 oktober,
19 oktober, 2 november en 7 december.

De handige App Berichtenbox
(foto: gemeente Amersfoort)

Stad met een hart

Evaluatie veiligheid rotonde HolkerwegPaladijnenweg met camera’s
antelzorger?
Kent u een m
al over
Vertel dan voor
aardering!
de Blijk van w

Begin 2018 is de rotonde Holkerweg-Paladijnenweg aangepast. Om te
beoordelen of de genomen maatregelen ook bijdragen aan een betere
verkeersveiligheid en doorstroming houdt de gemeente een evaluatie.
Van 19 tot en met 25 januari registreren vijf observatiecamera’s op de
rotonde de verkeerssituaties en de
verkeersstromen. De camera’s registreren geen kentekens of snelheid
en bij de verwerking van de beelden
wordt voldaan aan de privacywet
volgens de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).

ervaringen gevraagd. Dit betekent
dat in de week van 28 januari medewerkers van verkeersadviesbureau
Keypoint Consultancy bij de rotonde
staan met een korte vragenlijst.
Deze vragenlijst komt ook online
beschikbaar via www.amersfoort.nl.
Iedereen die wil, kan hem daar dan
invullen.

Naast de registratie van gegevens
over verkeerssituaties en verkeersstromen, worden ook persoonlijke

De observatiecamera’s worden op
vrijdag 18 januari opgehangen aan
lichtmasten.
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Blijk van waardering
Heeft u iemand in uw omgeving die veel voor u zorgt?
Vraag dan nu de Blijk van waardering voor 2018 aan.
Dit is een bedrag van 125 euro.

Aanvragen kan tot 1 maart 2019 via amersfoort.nl/mantelzorg
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Begin het nieuwe jaar met minder afval
“Iedereen kan vanaf vandaag bijdragen aan vermindering van de afvalberg.
En dat is hard nodig. Want wist je dat 50% van het plastic afval in de oceanen bestaat uit wegwerpplastic? Dat is één vrachtwagen per minuut. Wij
zijn ervan overtuigd dat we zelf veel kunnen doen om dit tegen te gaan en
daar zijn we vier jaar geleden mee begonnen”, vertelt Jessie Kroon.
Samen met haar zus Nicky is deze
Amersfoortse in 2014 de uitdaging
aangegaan om één maand zonder
afval te leven, ‘zero waste’ dus. Dat
bleek te optimistisch: “Wij dachten daar iets te simpel over, zo van,
je gaat gewoon in de supermarkt
in en daar doe je boodschappen die
geen afval opleveren. Maar je kunt

niet in één maand je leven veranderen, dat moet stap-voor-stap”, legt
Jessie uit. Elke keer zochten zij uit
wat een goed alternatief was, voor
de verpakking van brood, groente,
shampoo, schoonmaakmiddelen. Inmiddels hebben zij vrijwel geen afval meer.

Waar beginnen?
“Eigenlijk is een eerste stap heel
simpel, begin met alternatieven
voor wegwerpproducten als kofﬁebekers, waterﬂesjes en tasjes. Dus
neem zelf je waterﬂes mee in de
sportschool, zorg dat je altijd een
extra tasje bij je hebt en koop een
beker voor op je werk. Dat scheelt
al enorm. Kijk daarna wat je leuk
en comfortabel vindt om te doen,
bijvoorbeeld een broodzak om je
brood in te kopen, je lunch in een
trommel, je shampoo in navulbare
ﬂessen. Probeer dat vol te houden

Kalender
en doe er elke keer iets bij”, vertelt
Jessie. De zussen delen hun ervaringen
en uitzoekwerk via blogs, social media,
workshops en nu ook een boek, ‘Het
Zero Waste Project’, dat onder meer
bij Het Lokaal, BLUR en verschillende
boekhandels te koop is. Hiermee
willen zij mensen vooral inspireren
en laten zien hoe zij de dingen hebben
aangepakt, met wisselend succes.
Bijdrage uit Toekomstfonds
Vóór de zomer is de Plastic Dieet
App beschikbaar, een online tool
om wegwerproducten te vermijden.
Jessie: “Met deze app kun je zien
hoeveel plastic je gebruikt, kun je je
eigen doelen instellen en heel simpel
de voortgang bijhouden. Hiermee
willen we mensen bewust maken
van de spullen die zij gebruiken en
in huis hebben.” Om de app te kunnen
ontwikkelen, hebben Jessie en Nicky
een bijdrage uit het Toekomstfonds
voor Duurzame Ontwikkeling
ontvangen. Jessie roept mensen die
mee willen denken met hun app en
met hun voortdurende ‘zero waste’
zoektocht, op om contact op te
nemen. Dat kan via
kofﬁe@anewzero.com.

Jessie en Nicky Kroon delen hun ervaringen in het boek ‘Het Zero Waste Project’

Iedere zaterdag van 12 jan. t/m 23 feb.
9.00 – 12.00 uur
IVN Meewerkochtend: wilgenknotten en elzen afzetten
Woudenbergse weg in de buurt
van ‘de Mof’
Aanmelden:
ivnknotploegamersfoort@gmail.com
Zondag 20 januari 2019
14.00 – 16.00 uur
IVN Natuurexcursie:Winterwandeling
Start: Dodeweg 8, Leusden
Aanmelden:
natuurexcursies@ivnamersfoort.nl
Zaterdag 2 februari 2019
9.30 – 16.30 uur
Meewerkdag in natuurtuin
Liendert
achter De Groene Stee,
Wiekslag 92 Amersfoort
http://www.033groen.nl
Zondag 3 februari 2019
13.00 – 17.00 uur
Sibbezondag: Middeleeuws
wintereten
Het Groene Huis / Het middeleeuwse erf
Schothorsterlaan 21 Amersfoort
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
middeleeuws-erf

Aardgasvrij bouwen? We laten zien dat (en hoe) het kan!
In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van onze woningen en
gebouwen. We moeten in het hele land overstappen op andere manieren om ons huis en water te verwarmen
en om te koken. Ook Amersfoort wordt dus een aardgasvrije stad. Dit heeft gevolgen voor alle woningen en
andere gebouwen in de stad.
Voor particulieren die een huis gaan bouwen, organiseert de gemeente eind januari/begin februari ’s avonds
een bijeenkomst in The Lake House, een nieuwe, energieleverende woning in Vathorst. Verschillende experts
geven daar informatie over de mogelijkheden van aardgasvrij en energieneutraal bouwen, de voordelen, het
wooncomfort en de ﬁnanciële consequenties. Er worden ervaringen en rekenvoorbeelden voorgelegd én de
eigenaren van The Lake House vertellen hun persoonlijke, inspirerende verhaal over de bouw van deze woning.
Voor projectontwikkelaars en bouwondernemingen is er dezelfde dag ’s middags een bijeenkomst, met o.a.
informatie over de consequenties van aardgasvrij en energieneutraal bouwen voor het bouwplan, techniek,
voorbeelden en de voordelen voor toekomstige kopers. De datum is nog niet bekend, maar wilt u een uitnodiging
ontvangen? Stuur dan een mail naar duurzamestad@amersfoort.nl.

Week van de Circulaire Economie 2019
Van 14 tot en met 18 januari zetten ondernemers en organisaties hun deuren open om te laten zien hoe zij circulair (afvalloos) ondernemen.
Op de website www.deweekvandecirculaireeconomie.nl staat
aangegeven waar u in de regio een kijkje kunt nemen en leert
hoe u zelf aan de slag kunt gaan. De gemeente Amersfoort
ondersteunt potentiële vernieuwers op twee manieren: met
het ontwikkeltraject Duurzame Uitdaging en met het
Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling.
Hoe maak ik een realistische business case?
Met deze vraag gaan start-ups en andere ondernemers die
een nieuw(e) product of dienst op het gebied van circulaire
en/of CO2-neutrale stedenbouw willen ontwikkelen, aan de
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slag in de Duurzame Uitdaging Amersfoort. In twee dagen
leren zij hun idee uit te werken tot een realistische business
case. Deelname is gratis; er is plek voor 10 projecten. Meer
weten? Kijk op www.duurzameuitdaging.nl.
Co-ﬁnanciering uit Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling
Van 14 januari tot 1 april 2019 kunnen initiatiefnemers weer
een aanvraag doen bij het Toekomstfonds voor Duurzame
Ontwikkeling. Deze subsidieregeling is er voor de uitvoering
van duurzame en vernieuwende ideeën in Amersfoort. De
afgelopen jaren hebben ruim 20 ondernemers en bewonerscollectieven hier een ﬁnanciële bijdrage uit gekregen.
Informatie en de voorwaarden staan op
www.amersfoort.nl/toekomstfonds.
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De Raad

Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Agenda De Raad dinsdag 15 januari
De Ronde – 19.00 uur

Vergaderingen over diverse onderwerpen
19.00 – 20.00 uur (Raadzaal)
Vrijwilligerswerkbeleid 2019-2023
(voorbereiding besluit)
Het college stelt voor om het vrijwilligerswerk als onderdeel
van de sociale basisinfrastructuur te verstevigen. Met het
nieuwe beleid wordt bijgedragen aan ‘open source vrijwillige inzet’, waarbij stichtingen, verenigingen, wijkcentra en alle
vrijwilligersorganisaties meer gebruik maken van elkaars capaciteit, kennis en ervaring. Kennis wordt onder andere in
een vrijwilligersacademie gedeeld. Verder hebben vrijwilligers de mogelijkheid om eigen initiatieven op te zetten via
de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt. Ook wordt er ingezet op talent –en organisatieontwikkeling voor zowel vrijwilligers bij bijvoorbeeld stichtingen, als het ‘informele’ vrijwilligersnetwerk.
Bij dit onderwerp kunt u gebruikmaken van het zogeheten
spreekrecht. De raadsleden horen graag uw mening, zodat
zij die kunnen betrekken bij hun afwegingen over dit onderwerp. Neem voor meer informatie over inspraak en aanmelden contact op met de raadsgrifﬁe (telefoon: 469 4379,
e-mail: grifﬁe@amersfoort.nl) of kijk op de website
www.amersfoort.nl/gemeenteraad.
19.00 – 20.25 uur (Molendijkzaal)
PvdA: Sociaal ondernemerschap
(rondetafelgesprek)
Er is bij ondernemers, samenleving en politiek steeds meer
aandacht voor sociaal ondernemerschap.
De Europese deﬁnitie van sociale ondernemerschap gaat uit
van sociaal ondernemerschap als een zelfstandige (ﬁnancieel
zelfvoorzienende) onderneming die een dienst of product levert en primair gericht is op het toevoegen van maatschappelijke waarde. Deze Ronde wordt op initiatief van de PvdA
georganiseerd om zo een beeld te krijgen van wat er op dit
vlak al gebeurt (in de stad en bij de gemeente) en na te gaan
wat er vanuit de gemeente nodig en mogelijk is om dit te stimuleren. Sociale ondernemers vertellen in deze bijeenkomst
hun eigen ervaringen aan de raadsleden.
19.00 – 20.25 uur (Vermeerzaal)
Veiligheidsregio Utrecht (VRU): Ontwerp regionaal
risicoproﬁel/kadernota 2020
(voorbereiding besluit)
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten. De gemeenteraden
worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de kadernota en het regionaal risicoproﬁel aan de VRU kenbaar te
maken. Een risicoproﬁel biedt een overzicht van de risicovolle
situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp
of crisis kunnen leiden en een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen
voordoen. Ook bevat het een analyse waarin de weging en
inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen. Ten slotte kan de raad wensen
voor het beleidsplan meegeven. In deze Ronde wordt gesproken over de zienswijzen en wensen. Op een later moment
neemt de raad een besluit over de zienswijze en wensen.
Bij dit onderwerp kunt u gebruikmaken van het zogeheten

De gemeenteraad van Amersfoort. (foto: Annemoon van Hemel)
spreekrecht. De raadsleden horen graag uw mening, zodat
zij die kunnen betrekken bij hun afwegingen over dit onderwerp. Neem voor meer informatie over inspraak en aanmelden contact op met de raadsgrifﬁe (telefoon: 469 4379,
e-mail: grifﬁe@amersfoort.nl) of kijk op
www.amersfoort.nl/gemeenteraad.
20.30 – 21.30 uur (Molendijkzaal)
Woningen voor middeninkomens (voortgezette
behandeling)
(rondetafelgesprek)
Tijdens De Ronde op 11 december is een stand van zaken gegeven over de Amersfoortse vraag- en aanbodsituatie van
woningen in het middeldure koop- en huursegment. Ook is
besproken welke instrumenten beschikbaar zijn om de realisatie van woningen in dit segment te stimuleren. In deze
Ronde wordt raadsleden de mogelijkheid geboden om met
elkaar het gesprek te voeren over de gepresenteerde informatie.
20.30 – 21.30 uur (Vermeerzaal)
Bijeenkomst cyberveiligheid
(rondetafelgesprek)
Cyberveiligheid is een onderwerp dat landelijk maar ook lokaal steeds meer aandacht krijgt. Traditionele vormen van
criminaliteit raken verweven met digitale criminaliteit. Bewoners, het midden kleinbedrijf, overheden: iedereen kan
slachtoffer worden en bewustwording is noodzakelijk. Onder
cybercriminaliteit wordt verstaan: alle delicten die gepleegd
worden met behulp van ICT. Het betreft zowel criminaliteit
die gericht is op een ICT-systeem, als ‘klassieke’ criminaliteit
die door ICT nieuwe vormen aanneemt (bijvoorbeeld internetoplichting of online verspreiding van kinderporno).
20.45 – 21.30 uur (Café Koetje, Hof 17A)
Regenboogagenda 2019 – 2022
(rondetafelgesprek)
Tijdens deze Ronde worden de raadsleden geïnformeerd over
de werkwijze en de totstandkoming van de Regenboogagenda. Een Regenboogagenda is een actieplan om de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid te vergroten van lesbische,

Raadsagenda januari 2019

homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (lhbti) personen. De raadsleden gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals over de prioriteiten die de gemeente zou moeten stellen.
21.30 – 22.30 uur (Molendijkzaal)
Parkeernorm sociale huurwoningen
(voorbereiding besluit)
De parkeernorm bepaalt hoeveel gebouwde parkeerplaatsen per nieuw te bouwen woning gerealiseerd moeten worden. Deze parkeernorm is vaak een drempel voor het realiseren van sociale huurwoningen door de hoge kosten voor
gebouwde parkeerplaatsen. Met een beter passende parkeernorm voor sociale huurwoningen, die lager is dan de gebruikelijke parkeernormen voor woningen, worden woningbouwprojecten ﬁnancieel beter haalbaar. In deze Ronde gaan
woordvoerders met elkaar in debat over het verlagen van de
parkeernorm voor sociale huurwoningen
Bij dit onderwerp kunt u gebruikmaken van het zogeheten
spreekrecht. De raadsleden horen graag uw mening, zodat
zij die kunnen betrekken bij hun afwegingen over dit onderwerp. Neem voor meer informatie over inspraak en aanmelden contact op met de raadsgrifﬁe (telefoon: 469 4379,
e-mail: grifﬁe@amersfoort.nl) of kijk op
www.amersfoort.nl/gemeenteraad.
De agenda kan nog wijzigen. De actuele versie en de
vergaderstukken vindt u op de website
http://amersfoort.notubiz.nl. De vergaderingen zijn
openbaar. U kunt de vergaderingen ook achteraf
terugluisteren via amersfoort.notubiz.nl.

Informatie over de raad
Kijk op www.amersfoort.nl/gemeenteraad als u meer
wilt weten over de gemeenteraad. Daar vindt u onder
andere de vergaderplanning, de contactgegevens van
de raadsleden en informatie over hoe u kunt meepraten.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de
raadsgriffie, tel.: 469 4379, mail: griffie@amersfoort.nl

Op 15 en 22 januari zijn er Rondes. De Ronde van 22 januari gaat speciﬁek over duurzaamheid. Op 29 januari is er weer De
Raad met Het Besluit. Ook is er dan weer Het Plein. Op de vide van het stadhuis kunt u als inwoner of organisatie raadsleden
en andere belangstellenden deelgenoot maken van uw ideeën, plannen of ambities voor de stad. Aanmelden hiervoor kan
bij de raadsgrifﬁe. Telefoonnummer: 469 43 79, e-mail: grifﬁe@amersfoort.nl.
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1. Binnenstad

Bekendmakingen
Op deze pagina’s vindt u de officiële bekendmakingen van de Gemeente Amersfoort. Hier kunt u zien, wat er zich in uw directe omgeving afspeelt. De vergunningen worden per wijk aangegeven; het onderstaande kaartje geeft de wijken aan. Achter de vergunning staat
met letters en cijfers om welk soort vergunning het gaat, en of en hoe u kunt reageren. Ook overige bekendmakingen staan zoveel
mogelijk onder de betreffende wijk, of er staat een verwijzing vermeld. De wegwerkzaamheden staan bij elkaar in één overzicht.
De bekendmakingen zijn ook digitaal te vinden via www.amersfoort.nl/bekendmakingen. Via e-mail op de hoogte blijven van de
bekendmakingen in uw omgeving? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl via www.overheid.nl (berichten over uw
buurt). Bekendmakingen over verkeersbesluiten, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen in uw omgeving kunt u ook terugvinden in de app omgevingsalert. Deze app is beschikbaar voor Android (vanaf versie 4.0), iOS (vanaf 7.0) en Windows Phone 8.1.
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wilt geven, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met het
Vergunningenloket via telefoonnummer 14 033.
Let op: tegen de uiteindelijke beslissing kan alleen beroep
worden ingediend door belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
BEZWAAR MAKEN
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1 Binnenstad
2 Soesterkwartier/Isselt
3 Kruiskamp/Koppel
4 Schothorst
5 Liendert/Rustenburg

6

6 Randenbroek/Schuilenburg
(incl Stoutenburg-Noord)
7 Vermeer- en Leusderkwartier
8 Bergkwartier/Bosgebied
9 Zielhorst
10 Kattenbroek
11 Nieuwland
12 Vathorst/Hooglanderveen
13 Hoogland/Hoogland-West
14 Bedrijventerreinen Calveen,
De Hoef, Vathorst en De Wieken

SOORT VERGUNNING

a. Omgevingsvergunning
Rechtsmiddel
1. Ontvangen aanvragen
Geen. Ter informatie.
2. Besluit tot verlengen beslistermijn
Geen. Ter info.
3. Verleende vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
4. Geweigerde vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
5. Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Zienswijze
6. Verleende vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
7. Geweigerde vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
b. Ingediende sloopmelding
Geen. Ter info.
c. Vergunning voor tijdelijk gebruik van de weg
Bezwaar
d. Horeca-exploitatievergunning
Bezwaar
e. Drank- en Horecawetvergunning
1. Verleende vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
2. Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Zienswijze
3. Verleende vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
f. Terrasvergunning
Bezwaar
g. Standplaatsvergunning
Bezwaar
h. Overige ontheffingen APV
Bezwaar
(Algemeen Plaatselijke Verordening)
i. Wet Milieubeheer
1. Melding activiteitenbesluit
Geen. Ter info
2. Ontwerpbesluit Maatwerkvoorschriften
Zienswijze
3. Besluit Maatwerkvoorschriften
Bezwaar
4. Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Geen. Ter info

REAGEREN, BEZWAAR EN BEROEP

U kunt op verschillende soorten bekendmakingen reageren.
De letter achter iedere bekendmaking geeft aan om welk soort
vergunning het gaat en of/hoe u kunt reageren. In de toelichting
hieronder ziet u hoe u kunt reageren op ontwerpbesluiten,
bezwaar kunt maken tegen besluiten en in beroep kunt gaan
tegen besluiten die zijn voorbereid met een uitgebreide procedure.
REAGEREN OP ONTWERPBESLUITEN (ZIENSWIJZEN)

Ontwerpbesluiten liggen vanaf de dag na deze publicatie
zes weken ter inzage bij het Vergunningenloket in het
stadhuis, Stadhuisplein 1. Ontwerpbesluiten in het kader van
de Wet Milieubeheer (i2) liggen twee weken ter inzage na
deze publicatie. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een
zienswijze (=reactie) op het ontwerpbesluit indienen. Dit
kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen
kunnen worden gericht aan: Gemeente Amersfoort, Afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 4000, 3800
EA Amersfoort. Wanneer u liever mondeling een zienswijze
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Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen
bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in
het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens
bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend
zijn binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. In het
overzicht van de verleende vergunningen staat de datum van het
versturen van het besluit vermeld. Richt het bezwaarschrift aan:
Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000,
3800 EA Amersfoort.
Meer informatie over het maken van bezwaar staat op
www.amersfoort.nl/bezwaar. U vindt daar ook een formulier om
online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te
maken heeft u een DigiD nodig.
In principe heeft het indienen van een bezwaarschrift geen
schorsende werking. Dit betekent dat de houder van een
vergunning van zijn vergunning gebruik kan maken, ook al is
er een bezwaarschrift ingediend. Wanneer u de werking van
een besluit wilt laten schorsen, kunt u de rechtbank MiddenNederland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Stuur het verzoek om voorlopige voorziening naar: Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank.
U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
heeft u een DigiD nodig.
BEROEP INSTELLEN

Tegen besluiten die zijn voorbereid met een uitgebreide
voorbereidingsprocedure, kunt u – wanneer u het niet eens bent
met het besluit – beroep instellen bij de rechtbank. Geef in het
beroepschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent
met het besluit. Het beroepschrift moet ingediend zijn binnen
zes weken na het ter inzage leggen van het besluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij: Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht. U kunt het beroepschrift ook digitaal
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
heeft u een DigiD nodig.
Voor het behandelen van het beroepschrift brengt de rechtbank
griffierecht in rekening. De medewerkers van de rechtbank
kunnen hierover meer informatie geven. Zij zijn bereikbaar op
telefoonnummer 088 – 362 00 00.
De vergunning treedt in werking nadat de termijn voor het
indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van
een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft
u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank
Midden-Nederland. Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer weten over deze vergunningen? Dan kunt u bellen
met de gemeente via 14 033. Ook kunt u bellen als u de stukken
wilt inzien of aanwezig wilt zijn bij de welstandsbeoordeling van
een bouwplan.

Meer weten over deze vergunningen?

Achter de Heilige Geest 9
het legaliseren van het geplaatste
dakterras bij de woning (a2)
Breestraat 70
het wijzigen van de voor- en
achtergevel van de woning (a1)
Groenmarkt 8
horeca-exploitatievergunning en
drank- en horecawetvergunning
(d en e1)
Grote Spui 7
het renoveren van het dak van de
woning en het herplaatsen van twee
dakramen in het voor- en
achterdakvlak (a3)
Kamp (brug Kamperbuitenpoort)
het aanbrengen van een nieuwe leuning
op de brug (a1)
Kamp 30
het uitbreiden aan de achtergevel en
het intern verbouwen van het pand (a1)
Kamp 48
drank- en horecawetvergunning en
horeca-exploitatievergunning (d en e1)
Kleine Haag 1 t/m 3
het plaatsen van een
brandcompar timentering en het
brandveilig gebruik van het pand
t.b.v. een zorgcentrum (a1)
Lieve Vrouwekerkhof 8-10
het houden van een winterterras (f)
Lieve Vrouwestraat 11
het houden van een winterterras (f)
Plantsoen-Noord 2
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Spoorstraat 1
het verbouwen van het pand (a1)
Stadsring 2
het tijdelijk plaatsen van een container
op de openbare weg van 28 januari
t/m 1 februari 2019 (c)
Van Asch van Wijckstraat 55
het plaatsen van lichtreclame aan de
gevel van het pand (a3)
Van Asch van Wijckstraat 55
het plaatsen van lichtreclame aan de
gevel van het pand (aanvulling op
nr. 1018132) (a Ingetrokken:
rechtsmiddel Bezwaar)
Van Asch van Wijckstraat 55
het plaatsen van een lichtreclame (a2)
Weverssingel 28
het gedeeltelijk vervangen van de
voorgevel (a2)
Zuidsingel t.h.v. nr. 27
het tijdelijk plaatsen van een steiger
op de openbare weg van 7 januari
t/m 22 maart 2019 (c)

1018828
1019476

20-12-2018

5877400

21-12-2018

1018504
1019426
1019447

20-12-2018

5882970

1019448
21-12-2018

5890586

21-12-2018

5890556
5923679
1019425

20-12-2018

1019390

20-12-2018

1018132

21-12-2018

5909747
1018868
1018946

27-12-2018

1019458

2. Soesterkwartier/Isselt

Amsterdamseweg 139
het plaatsen van een entresol
tussenvloer in het pand (a1)
Beukstraat 25-67
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Diverse straten
het kappen van bomen voor de
veiligheid van de omgeving (a1)
Eemplein 65
het plaatsen van ledschermen (a3)
21-12-2018
Eemplein t.h.v. nr. 65 en 77,
Stationsplein 41 en nabij ingang
stationshal
het plaatsen van tijdelijke reclameuitingen (vlaggenmasten en frame
spandoek) t.b.v. Van Wittel
tentoonstelling (a1)
Eikstraat 32 t/m 70, Isseltseveld 50 t/m 80
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Flevostraat 12
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Gerrit van Stellingwerfstraat 23
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Ligusterstraat 6
het gedeeltelijk slopen van de
woningen t.b.v. renovatie (b)
Ligusterstraat 6, 12 t/m 52 (even), 37
t/m 47 (oneven)
het verduurzamen van de woningen (a1)

1019437
1019420
1019439
1018985

1019432
1019422
1019477
1019430
1019450
1019424
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Nijverheidsweg-Noord 1
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Nijverheidsweg-Noord 63
het verbouwen van het pand tot een
kantoor en een auto-uitdeukruimte
(a Ingetrokken: rechtsmiddel Bezwaar)
Soesterweg 187 (begraafplaats)
het kappen van 1 eik (a1)
Spaarnestraat 69
het plaatsen van zonnepanelen en 2
dakkapellen op de woning (a1)

1019417

21-12-2018

1018856
5922995
1019467

3. Kruiskamp/Koppel

Boogschutter
het kappen van 19 wilgen rondom
het kunstgrasveld (a1)
Evertsenstraat 80
het plaatsen van een erfafscheiding (a1)
Kruiskamp 116
het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning (a1)

1019445
1019423
1019465

4. Schothorst

Diverse straten
het kappen van bomen voor de
veiligheid van de omgeving (a1)
Drakestein 18
het tijdelijk plaatsen van een container
en een dixi op de openbare weg van
7 januari t/m 22 februari 2019 (c)
31-12-2018
Goedroenstraat 6
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (a1)
Goedroenstraat 18
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Holkerweg
de verkoop van vis- en visproducten
op maandag (g)
21-12-2018
Paladijnenweg 82
het vergroten van drie dakkapellen
op het zijdakvlak van de woning (a1)
Paladijnenweg 525
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Pieter Stastokerf 38
het plaatsen van een handelsreclame (a2)

1019439

1019457
1019395
1019428
1019443
1019481
1019427
1018943

Meer weten over deze vergunningen?

Rigolettostraat 8
het tijdelijk plaatsen van een mobiele
kraan op de openbare weg op
21 januari 2019 (c)
02-01-2019
Stoutenburgerlaan 23
het verlengen van de perrons van
station Hoevelaken (a3)
19-12-2018
Wagnerstraat 53
het kappen van 1 es en 1 perenboom (a1)

1019510
1019243
1019431

7. Vermeer-/Leusderkwartier
Buijs Ballotstraat 20
het verbreden van de dakkapel op
het voordakvlak van de woning (a3)
Daltonstraat 26
het maken van een muurdoorbraak
tussen de eetkamer en de keuken (a3)
Diverse straten
het kappen van bomen voor de
veiligheid van de omgeving (a1)
Dorresteinseweg 30
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning (a3)
Edisonstraat 8
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning (a1)
Fahrenheitstraat 23
het wijzigen van de voorgevel van
de woning (a1)
Hendrik v. Viandenstraat 29
het tijdelijk plaatsen van een steiger
op de openbare weg van 7 januari
t/m 1 februari 2019 (c)
Kepplerstraat 1 en Frans Halsstraat 17
het plaatsen van een dakopbouw op
de woningen (a1)
Prinses Julianaplein 67
het plaatsen van een afvoerpijp en
reclame aan de gevel van het pand (a1)
Robijnweg 15
het uitbreiden van de woning met
een dakopbouw (a3)
Rubensstraat 23
het plaatsen van een dakkapel op
het zijdakvlak van de woning (a1)
Woestijgerweg 112
het slopen van een loods (a2)
Woestijgerweg 173
het plaatsen van een afdak voor
fietsen bij de woning (a4)

02-01-2019

1019138

02-01-2019

1019167
1019439

20-12-2018

1018829
1019516
1019452

5. Liendert/Rustenburg

Bevrijdingsweg 33
het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning
(a1 Vergunningvrij)
Diverse straten
het kappen van bomen voor de
veiligheid van de omgeving (a1)
Hogekwartier, veld 3, blok 7 en 8
het bouwen van 4 woningen en 10
appartementen (a2)
Rustenburgerweg 106
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Verzetsplein 136
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)

21-12-2018

1019190
1019439
1018988
1019474
1019469

6. Randenbroek/Schuilenburg
(incl. Stoutenburg-Noord)
Chopinstraat 5
het plaatsen van een dakopbouw met
dakkapel op de woning (a2)
Diverse straten
het kappen van bomen voor de
veiligheid van de omgeving (a1)
Emelaarseweg 14
het aanleggen van een toegangsweg
op perceel 1022 t.b.v. de ontsluiting
van de percelen 1021, 1023 en 1024. (a1)
Emelaarseweg 14
het verwijderen van opstallen en een
erfverharding (b)
Euterpeplein 1
het kappen van 9 bomen (a1)
Melisandeplaats 8
het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning (a1)
Mozartweg 54
het mobiel breken van bouw- en
betonpuin

1018634
1019439

1019482
1019484
1019444
1019471
03-12-2018
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Z-MLD2018-3136

1018460

9. Zielhorst

Dudokstraat 31
het vergroten van de aanbouw aan
zij- en achtergevel van de woning
(a1 Vergunningvrij)
Emiclaerseweg 13
het kappen van 5 bomen (a1)
Erasmusstraat 78A
het plaatsen van een reclamebord
op het voorerf van de woning
(a Ingetrokken: rechtsmiddel Bezwaar)

27-12-2018

1019356
1019453

24-12-2018

1019360

10. Kattenbroek

Diverse straten
het kappen van bomen voor de
veiligheid van de omgeving (a1)
Het Vooruitzicht 49
het vervangen van het dak van de
carport (a2)

1019439
1018855

11. Nieuwland

Wildemanskruid 70
het plaatsen van een dakopbouw op
de woning (a3)

20-12-2018

1019043

12. Vathorst/Hooglanderveen
31-12-2018

1019460
1019473
1019438

27-12-2018

1018599
1019487
1018818

27-12-2018

1018618

19-12-2018

1018845

8. Bergkwartier/Bosgebied

Anna Paulownalaan 41
het kappen van 4 eiken (a4)
Barchman Wuytierslaan 234
het brandveilig gebruik van het pand
t.b.v. buitenschoolse opvang (a1)
Bosgebied Birkhoven t.h.v. het Bosbad
het houden van het evenement
Jeugdcross op 26 januari 2019 (h)
Diverse straten
het kappen van bomen voor de
veiligheid van de omgeving (a1)
Dr. Nolenslaan 8
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Graaf Adolflaan 32
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning (a1)
Graaf Lodewijklaan 19
het plaatsen van een dakkapel op de
woning (a2)
Graaf Willemlaan 166
het uitbreiden van de woning (a3)
Huijgenslaan 33
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
J. v. Oldenbarneveltlaan 5
het kappen van 1 eik, 1 kastanjeboom
en 13 coniferen (a1)
Oranjelaan 26
het dichtmaken van de loggia (a1)
Oranjelaan 40
het plaatsen van zonnepanelen op
de woning (a3)
Pieter Bothlaan 18
het plaatsen van 20 zonnepanelen
op het dakvlak van de woning (a3)
Prinses Marielaan 1
het plaatsen van een reclamezuil bij
het pand (a1)
Prinses Marielaan 7
het plaatsen van een erfafscheiding
en zwembad (a2)
Ternatestraat 30
het verbreden van de bestaande
dakkapel op de woning (a3)

Utrechtseweg 198
het plaatsen van een veranda,
zwembad en het vervangen/plaatsen
van enkele hekwerken (a2)

1019442
02-01-2019

1018909
1019439
1019451
1019446
5853907

20-12-2018

1018793
1019440
1019454
1019488

21-12-2018

1017393

20-12-2018

1017059
1019472
1018090

21-12-2018

Daan Brouwerlaan 19
het kappen van 1 kronkelwilg (a1)
Diverse straten
het kappen van bomen voor de
veiligheid van de omgeving (a1)
Hanzeboulevard 105
het bouwen van een garage naast
de woning (a1)
Keienberg 59
het plaatsen van een dakopbouw op
het dak van de garage (a2)
Marquisen 37
het plaatsen van een dakopbouw op
de woning (a1)
Marquisen 37 en 39
het uitbreiden van de woningen met
een dakopbouw (a Ingetrokken:
rechtsmiddel Bezwaar)
Paasberg 6
het kappen van 2 lariksen (a1)
Podium 9
ontheffing APV t.b.v. incidenteel
werk in de nachten van 9 t/m
11 januari 2019 (h)
Scharwoudestraat 42
het plaatsen van een dakopbouw op
de woning (a1)
Uddelermeer 2
het plaatsen van een dakkapel,
dakraam en zonnecollectoren op het
dak (a1 Vergunningvrij)
Uddelermeer 11
het uitbreiden van de schuur (a3)
Valutaboulevard 101
het plaatsen van een grondkering,
een steiger en een erfafscheiding (a3)
Weteringkade 116
het plaatsen van een berging
(a Ingetrokken: rechtsmiddel Bezwaar)

1019478
1019439
1019416
1018914
1019470

27-12-2018

1019102
1019486

03-01-2019

1019415
1019489

20-12-2018

1018822

20-12-2018

1018966

27-12-2018

5527260

13-12-2018

1018623

13. Hoogland/Hoogland-West
Diverse straten
het kappen van bomen voor de
veiligheid van de omgeving (a1)
Droevendalsesteeg 7
het verbouwen en het wijzigen van
het gebruik van het bijgebouw tot
Bed & Breakfast (a1)
Haverkamp 20
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Het Welvaren 64
het uitbreiden van de woning met
een garage/berging (a1)
Iepenlaan 1
het plaatsen van een dakopbouw op
de woning (a3)
Mgr. van de Weteringstraat 50
het plaatsen van een ondergrondse
mestopslag met bovengrondse
ruwvoeropslag (a3)
Sportlaan 30
kennisgeving incidentele festiviteit
op 12 januari 2019

1019439

1019466
1019480
1019436
27-12-2018

1018517

19-12-2018

1017901

20-12-2018

5917696

1018099

Woensdag
9 januari
Stadsberichten
|5
Nieuws
van de2019
gemeente
Amersfoort

14. Bedrijventerreinen Calveen, De Hoef,
Vathorst en De Wieken
Beeldschermweg 7
het aanpassen van de gevel van het
pand (a1)
Computerweg 23 en Plotterweg 30
het transformeren van een gedeelte
van het pand tot een
kinderdagverblijf (a3)
Databankweg 26
het plaatsen van twee lichtreclames
aan de gevel van het pand (a2)
Diverse straten
het kappen van bomen voor de
veiligheid van de omgeving (a1)
De Brand 30
het wijzigen van de lichtreclame op
het pand (a1)
Euroweg 20
het verbreden van de inrit en het
wijzigen van het talud (a2)
Fortranweg 10
het bouwen van een bedrijfspand (a2)
Inputplein
de verkoop van vis en visproducten
op vrijdag (g)
Saturnus 1
het plaatsen van een ledscherm aan
de gevel van het pand (a3)

bij het college. Dat moet binnen zes weken nadat het besluit is
verzonden. De datum van het versturen van dit besluit staat in
het overzicht vermeld.
1019429

19-12-2018

1016893
1018878
1019439

VERTROKKEN MET ONBEKENDE BESTEMMING
De onderstaande personen wonen niet meer op het adres waar
zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het
college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten
de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden.
Dat betekent dat zij officieel niet meer op dat adres staan
ingeschreven.

1019441
1018850
1018921
02-01-2019

1019523

27-12-2018

1019186

naam

voorletters geb.datum

besluit
verzonden

Eren

G

30-7-1995

27-12-2018

Faqiri

F.

23-5-1988

27-12-2018

Gierałtowski

A.

17-11-1988

27-12-2018

Kulgawiuk

D.

30-9-1990

20-12-2018

Okutucu

Y.

10-6-1988

27-12-2018

Yunuz

K.B.

1-1-1984

20-12-2018

Zet in het bezwaarschrift de volgende zaken:
• uw naam, adres en datum
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.
Stuur de ondertekende brief naar: College van burgemeester
en wethouders, Juridische Zaken, Postbus 4000, 3800 EA
Amersfoort.
SUBSIDIEREGELING TOEKOMSTFONDS DUURZAME
ONTWIKKELING 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 18
december 2018 de ‘Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame
Ontwikkeling 2019’ hebben vastgesteld.
De Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling
2018 wordt ingetrokken.
De Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling
treedt in werking op 14 januari 2019 en is terug te vinden op
www.amersfoort.nl.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
betrokken persoon schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit

Wegwerkzaamheden

Informatie over wegen die geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten.
Werk aan de weg is afhankelijk van vele zaken, waaronder het weer. Daardoor kan het werk eerder of later beginnen dan
gepland. Raadpleeg voor actuele ontwikkelingen de website www.amersfoort.nl/werkzaamheden.
Plaats

Werkzaamheden

Uitvoering/hinder

Bijzonderheden

De Kreek – De Lagune – De Kleine Kreek

Wegwerkzaamheden

Weg afgesloten van 28 januari t/m 1 maart 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Hart Leusderkwartier

Herinrichting diverse straten;
planning werkzaamheden t/m
medio juni 2019

Fase 4A: Woestijgerweg (tussen Everard Meysterweg en Lorentzstraat):
afgesloten t/m 25 januari 2019
Fase 2D, Daltonstraat (tussen Swammerdamstraat en Marconistraat)
afgesloten van 7 januari t/m 15 maart 2019
Fase 4B, Woestijgerweg (tussen Lorentzstraat en Hertenstraat) afgesloten van
28 januari t/m 8 maart 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Leusderweg (tussen Van Campenstraat en
Van Bemmelstraat)

Werkzaamheden aan kabels en
leidingen

Weg afgesloten van 7 januari t/m 8 maart 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Mosselkreek – Groote Kreek

Wegwerkzaamheden

Weg afgesloten van 7 t/m 25 januari 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Scheltussingel – Coninckstraat (kruispunt)

Rioleringswerkzaamheden

Weg afgesloten van 14 t/m 25 januari 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Straat van Dover (tussen Bornberg en
Straat van Gibraltar)

Wegwerkzaamheden

Het werk wordt uitgevoerd t/m 1 maart 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Straat van Gibraltar

Wegwerkzaamheden

Het werk wordt uitgevoerd t/m 1 maart 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Van Linschotenstraat (tussen Jan
Mayenstraat en Hudsonstraat)

Renovatie van woningen met
gebruik van een kraan

Het werk wordt uitgevoerd van 7 januari t/m 8 februari 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid

Wielandstraat

Aanleg drainageleiding

Het werk wordt uitgevoerd van 7 t/m 18 januari 2019

Vragen aan de gemeente?
Amersfoort heeft Antwoord ©

Stad met een hart

Contactinformatie

Gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1 – 3811 LM Amersfoort - T 14 033
Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente
Amersfoort kan op bepaalde momenten
telefoongesprekken opnemen. Dit dient alleen
voor opleidingsdoeleinden: het verbeteren van de
kwaliteit van de dienstverlening.
E info@amersfoort.nl
I www.amersfoort.nl
Via www.amersfoort.nl kunnen zaken online
geregeld worden, zoals het maken van een
afspraak voor Burgerzaken, het
doorgeven van meldingen openbare ruimte,
verhuizing en het opvragen van documenten.
Ook staat er veel informatie over gemeentelijk
producten en diensten op deze website.
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Redactie Stadsberichten
Postbus 4000 3800 EA Amersfoort
E stadsberichten@amersfoort.nl
OPENINGSTIJDEN BALIES
Burgerzaken Stadhuisplein 1
Zonder afspraak: ma t/m vr 09.00 - 12.00 uur
Op afspraak: ma t/m vr 13.00 - 16.30 uur
do 17.00 - 20.00 uur
Vergunningenloket Stadhuisplein 1
Uitsluitend op afspraak
ma t/m vr 09.00 - 12.00 uur
Sociale Zekerheid Stadhuisplein 3
ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur
telefonische bereikbaarheid 08.30 - 17.00 uur

Archief Eemland
Eemplein 73 (Het Eemhuis, 3e verdieping)
www.archiefeemland.nl
Ma, di, wo en vr: 09.00 - 17.00 uur, do: 10.00 17.00 uur
Wijkteams
Informatie over wijkteams voor zorg en ondersteuning:
www.amersfoort.nl/wijkteams of bel
033 - 469 48 69.
Belastingen
Informatie over onder andere uw gemeentebelastingen.
www.amersfoort.nl/belastingen of 14 033.

TELEFOONNUMMERS
Algemeen nummer Stadhuis
Archeologisch Centrum
Archief Eemland
CNME
Crematorium en begraafplaatsen
ParkeerService Amersfoort
Raadsgriffie
ROVA
SRO
WhatsApp stadhuis
(alleen voor Whatsapp-berichten;
antwoord op werkdagen tussen
8.30 en 17.00 uur)
Nationale Ombudsman (gratis)
www. nationaleombudsman.nl

14 033
463 77 97
469 50 17
469 52 00
461 36 03
247 30 00
469 43 79
422 85 00
422 51 00
06 5750 5302

0800 - 335 55 55
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